
1+Lľ)L�L�0X]\ND�����

zamiast „od redakcji”

laczego kultura zanika, a jej miejsce 
zajmuje sport (w kwestii widowi-
ska dla t!umu)? Bo nikt jej nie po-

trzebuje. A raczej osoby odczuwaj"ce jej 
g!ód z racji wieku wymieraj". M!odzi nie 
znaj" tego typu aktywno#ci. Po ilo#ci wy-
#wietle$ na YouTubie wida%, &e wystarczy 
im Gangam Style i zespó! Weekend. 

Nie mo&na ich za to wini%, bo kto inny 
uk!ada im programy w szko!ach. Ludzie, 
którym kto# chyba nala! szamba do g!owy, 
bo jak nazwa% likwidowanie lekcji historii, 
kasowanie wszystkiego, co wyp!ywa z eu-
ropejskiego dziedzictwa kulturalnego i tak 
zwanych konserwatywnych warto#ci? Za to 
ka&dy zwolennik post'pu najch'tniej zoba-
czy!by ju& w przedszkolu %wiczenia w od-
najdywaniu seksualno#ci z kole&ank", kole-
g" i, obym by! z!ym prorokiem, kotkiem lub 
pieskiem. Skoro rewolucja obyczajowa idzie 
tak szybko, to „post'powa” lewica dostrze&e 
i ten rodzaj mi!o#ci.

Kultura i sztuka ucz" g!ównie zachowa$ 
szlachetnych, opartych na kanonach wy-
pracowanych przez wieki. Bach na przyk!ad 
(ad maiorem Dei gloriam) to manifestacja 
religijnej za#ciankowo#ci. Sienkiewicz – 
uniwersytet ksenofobicznych, nacjonali-
stycznych zachowa$. Jego ksi"&ki obra&aj" 
uczucia religijne wyznawców islamu, na-
wo!uj" do przemocy na tle wyznaniowym 
i rasowym. A malarstwo, cho%by francuskie 
wieku XVI, przedstawia tylko osoby rasy 
bia!ej, co przeczy prawdziwej strukturze 
spo!ecze$stwa znad Loary i godzi w miesz-
kaj"ce tam miliony obywateli; ich dum' 
osobist" i poczucie nowoczesnej „francu-
sko#ci”. Zreszt", jakiej „francusko#ci”? Samo 
to okre#lenie jest ju& podejrzane, bo stoimy 
u progu ostatecznej europejskiej integracji, 
gdzie Niemiec z Polakiem i Francuz z An-
glikiem zajadaj" kebab pokoju i ciesz" si'  
z „kulturowej ró&norodno#ci”.

W imi' politycznej poprawno#ci prze-
sz!a kultura jest szkodliwa ideologicznie  
i najlepiej by!oby j" wyeliminowa%. Mó-

wicie, &e przesadzam albo jestem zwo-
lennikiem teorii spiskowych? Chcia!bym, 
&eby#cie mieli racj'. Je&eli jednak na list' 
zakazanych lektur zaczn" tra(a% ksi"&ki  
w rodzaju „Ogniem i mieczem”, a na wyko-
nania pasji Bachowskich zabraknie #rod-
ków, to we)cie pod uwag' jedno: dzisiaj 
nie trzeba pali% woluminów i partytur na 
stosach, pod Reichstagiem. Wystarczy wy-
maza% je z Google’a.

Teraz mam napisa%, jak uzdrowi% sytuacj' 
i wywo!a% g!ód kultury? Przecie& to proste. 
Dwie godziny lekcyjne „sztuki” tygodnio-
wo w podstawówce i gimnazjum. Zaj'cia 
z rytmiki, malarstwa, poezji; nauka gry 
na gitarze, *ecie. W liceum dla ch'tnych.  
A studia? Po co?

Co rok ko$czy je 200 skrzypków i piani-
stów, którzy z!api" Pana Boga za nogi, jak 
znajd" prac' w szkole albo w orkiestrze  
w Szczecinie, Bydgoszczy, za 1800 z! mie-
si'cznie. Tymczasem dziecko, które b'dzie 
gwizda% przez cztery semestry na *ecie,  
nauczy si' pewnej wra&liwo#ci. Niech zo-
stanie adwokatem, architektem, a nawet 
naczelnikiem urz'du skarbowego, ale stwo-
rzy grup' odbiorców. Dla profesjonalistów 
powinny zosta% stworzone wy&sze szko!y 
zawodowe.

Ci, którzy si' ju& wykszta!c", niech sobie 
wezm" do serca s!owa Arka Hronowskiego, 
szefa najbardziej kultowej „placówki kul-
turalnej” w Polsce – sopockiego SPATiFu. 
Wiem, &e to knajpa, ale w nich dzisiaj sztuki 
szuka m!odzie&:

„Od dawna chcia!em podj"% polemik' 
w mediach nt. w!a#cicieli klubów w Polsce, 
którzy zajmuj" si' organizacj" koncertów 
w swoich przybytkach. Od kiedy (13 lat) 
organizuj' w klubach koncerty, nigdy nie 
powiedzia!em &adnej kapeli, &e zagra za bi-
lety, czyli za darmo. Bo je#li tak do sprawy 
podchodzi w!a#ciciel klubu, nie zale&y mu 
na wypromowaniu koncertu tylko na sprze-
daniu wi'kszej ilo#ci browarów. Fakt, sporo 
kapel gra!o dla mnie za free, ale by! powód 

(premiera p!yty, któr" im wyda!em, urodzi-
ny klubu, impreza charytatywna). Potem 
odbi!y to sobie, graj"c za normalne pieni"-
dze. Jednak wi'kszo#% zawsze gra!a za bar-
dzo przyzwoite stawki. Otrzymywali przy-
zwoity nocleg, przyzwoity bar, przyzwoite 
wy&ywienie i przyzwoit" relacj' z koncertu. 
Nigdy &adnej kapeli nie wyp!aci!em stawki 
pó)niej ni& 15 min. po wykonaniu. I nie 
mówcie mi, &e jak si' kr'ci, to mog' p!aci%. 
Kr'ci si', bo smaruj'. Wymieniam cz'#ci, 
zawodników i dalej smaruj'. Jest jeszcze 
jeden istotny fakt, o którym wi'kszo#% nie 
wie. Otó& tego rodzaju kluby otrzymuj" 
przyzwoite wsparcie od w!a#cicieli marek 
alkoholowych i tytoniowych. Wiecie, gdzie 
te pieni"dze w wi'kszo#ci id"? Do ich pa-
zernych kieszeni albo w nos. Mój klub  
w 100 % przeznacza te pieni"dze na wspar-
cie koncertów, reklamy, wydawnictwo oraz 
sprz't sceniczny. D)wi'k w klubach to ko-
lejny koszmar. Nag!o#nienie z odzysku, byle 
ta$sze, ga!kami kr'c" przewa&nie dyletanci 
albo pijani dyletanci. A #wiat!a? Jakie #wia-
t!a, przecie& jasno jest. Poza tym one s" na 
pr"d. Osobi#cie do#wiadczy!em, koncertu-
j"c z w!asn" kapel", jak w!a#ciciel sam kr'ci! 
ga!kami, by!o ciemno, a potem w &ywe oczy 
wyp!aca! nam 360 z!. Na koncercie by!o 
OK. 100 osób wy&!opa!o 200 browarów, za 
co ten ciul dostanie wsparcie od browaru. 
Bilety by!y po 15 z!. Rozumiem, &e muzyk 
musi koncertowa%, ale, do kurwy n'dzy, 
zacznijcie bojkotowa% te knajpy, które Was 
tak traktuj". Frajerzy padn", a rozs"dni si' 
obudz" i zacznie si' zmienia%”.

W moim odczuciu, przysz!o#% kultury 
le&y obecnie w r'kach w!a#cicieli knajp. Bo 
je&eli wyznaj' teori' spiskow", to nie za-
ufam przecie& rz"dom i politykom. Zresz-
t", znajd)cie mi jednego partyjnego wie-
prza, którego pokazali przez ostatnie 20 lat  
w mediach, jak wychodzi z teatru pantomi-
my, wystawy malarstwa klasycznego albo 
(lharmonii, gdzie w!a#nie zagra! Mozar-
ta Anderszewski, a nie wywalono w b!oto 
trzy miliony na jak"# ideologiczn" hucp', 
wystawion" trzy razy i !up – dekoracje do 
#mietnika. Bez okazji spotkania z „zagra-
nicznymi twórcami z dotacjami”, propagu-
j"cymi takie dzie!a, jak papie& przywalony 
meteorytem albo opera o „nowoczesnej 
mi!o#ci”. 

Dalszych recept mam kilka, na innych 
etapach, ale do polityki si' nie pcham. 
Pcham si' za to ostatnio coraz cz'#ciej i na 
coraz d!u&ej do !ó&ka. Albo to pogoda, albo 
mam sny lepsze ni& (lmy. Ale to moja w!a-
sna sztuka, do indywidualnego u&ytku.

Maciej Stryjecki

Sztuka
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